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Zadeva:  Razpis regijskega natečaja za »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in 
prosi čas!« v šolskem letu 2020/2021

Spoštovani!

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) bo v šolskem letu 2020/2021 razpisala natečaj 
Naravne in druge nesreče na temo požarna varnost in prosti čas za predšolsko in šolsko 
mladino. 

1. NAMEN NATEČAJA

Z natečajem Naravne in druge nesreče želimo mlade, posredno pa tudi njihove starše, 
vzgojitelje in učitelje ozavestiti oziroma informirati, da s preventivnim znanjem in ravnanjem 
lahko nekatere naravne in druge nesreče preprečijo, pri nekaterih nesrečah pa pripomorejo k 
zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu drugemu rešijo življenje.

Cilj natečaja Naravne in druge nesreče - Požarna varnost in prosti čas je mlade, posredno pa 
tudi njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti oziroma opozoriti, da tudi med preživljanjem 
prostega časa obstaja veliko nevarnosti, ki lahko povzročijo požar. Počitnice, praznike in 
vikende lahko preživljajo doma, na morju, v gorah ali potovanjih. Ob tem ne smejo pozabiti, da 
tudi v prostem času lahko kadarkoli in kjerkoli zagori. Da bo prosti čas minil čimbolj brezskrbno 
in veselo, je pomembno, da poznajo preventivne ukrepe, s katerimi lahko preprečijo nastanek 
požara.

2. PREDMET NATEČAJA

Predmet natečaja je izdelava likovnih in literarnih izdelkov ter filmov na temo požarna varnost in 
prosti čas.

3. SODELOVANJE IN SMERNICE ZA IZDELAVO IZDELKOV

Natečaj je namenjen otrokom v vrtcih, učencem osnovnih šol ter učencem osnovnih šol s 
prilagojenim programom. Otroci so razdeljeni v štiri starostne kategorije:

Kategorija Udeleženci Pisni izdelki Likovni izdelki Filmi
1. Predšolski 

otroci
* Tema požarna 

varnost in prosti 
čas

**



2. Učenci I. 
triletja OŠ
Učenci OŠ s 
prilagojenim 
programom

Umetnostno ali 
neumetnostno 
besedilo na temo 
požarna varnost 
in prosti čas 

Tema požarna 
varnost in prosti 
čas

**

3. Učenci II. 
triletja OŠ
Učenci OŠ s 
prilagojenim 
programom

Umetnostno ali 
neumetnostno 
besedilo na temo 
požarna varnost 
in prosti čas

Tema požarna 
varnost in prosti 
čas

**

4. Učenci III. 
triletja OŠ
Učenci OŠ s 
prilagojenim 
programom

Umetnostno ali 
neumetnostno 
besedilo na temo 
požarna varnost 
in prosti čas

Tema požarna 
varnost in prosti 
čas

Tema požarna 
varnost in prosti 
čas

* Predšolski otroci ne sodelujejo pri izdelavi literarnih izdelkov.
** Predšolski otroci, učenci I. in II. triletja OŠ in učenci OŠ s prilagojenim programom ne 
sodelujejo pri izdelavi filma.

Mladi naj pišejo, rišejo ali posnamejo film o tem, kako jim je preventivno znanje in ravnanje 
pomagalo preprečiti nastanek požara ali pa jim je pomagalo, da so ob požaru v prostem času 
pravilno ravnali in s tem pripomogli k zmanjšanju škode oziroma so sebi ali nekomu drugemu 
lahko rešili življenje.

Pri pisnih izdelkih naj učenci 2., 3. in 4. kategorije:
 napišejo umetnostno besedilo na temo požarna varnost in prosti čas (pesem, 

domišljijski spis, dramsko besedilo ipd);
 napišejo neumetnostno besedilo na temo požarna varnost in prosti čas (esej, razprava, 

reportaža, poljudnoznanstveno besedilo, poročilo ipd);
 pri oblikovanju besedil na razpisano temo upoštevajo značilnosti pravopisnih pravil, 

besedilne in pripovedne vrste ter zunanjo oblikovanost besedil.

Pri likovnih izdelkih naj mladi 1., 2., 3. in 4. kategorije:
  ustvarjajo izdelke na temo požarna varnost in prosti čas;
 so vključene naslednje tehnike: risba, grafika, praskanka, akvarel, tempera, akril, 

kiparstvo, relief, montaža, fotografija in fotomontaža; 
 izdelajo format izdelka, ki je lahko velik od A4 do 50/70; kaširane rešitve in okvirjena 

likovna dela ne bodo sprejeta, zamazana in poškodovana likovna dela pa bodo 
zavrnjena.

Pri filmu naj mladi 4. kategorije:
posnamejo film na temo požarna varnost in prosti čas z video kamero, fotoaparatom ali 
mobilnim telefonom;
izdelajo igran ali dokumentarni film;
izdelajo film, ki je dolg med eno in tri minute.

Vsa dela morajo biti opremljena z naslednjimi podatki: 
 naslov izdelka,
 vrsta neumetnostnega besedila 
 ime in priimek avtorja, 
 starost/razred avtorja, 
 kategorija, 
 naslov vrtca/šole, 
 ime in priimek mentorja, 
 izpostava URSZR. 



4. ROK ZA IZDELAVO IZDELKOV

Predstavniki vrtcev, osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom naj likovne in 
literarne izdelke pošljejo na izpostavo URSZR Celje na naslov Maistrova 5, 3000 Celje, filme pa 
po e-pošti: izpostava.ce@urszr.si (e-naslov izpostave) preko We Transferja ali na USB ključku. 
Izdelki se naj s pripisom: natečaj »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti 
čas« posredujejo najkasneje do 14. februarja 2021.

5. IZBOR LIKOVNIH IN LITERARNIH IZDELKOV TER FILMOV

Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijski in državni ravni. 

Na izpostavi URSZR Celje bodo regijske komisije za izbor likovnih in literarnih izdelkov ter 
filmov izbrale po 5 del iz posamezne kategorije. Nagrajeni izdelki ne bodo rangirani, ampak so 
po posameznih kategorijah med seboj enakovredni. Izpostava URSZR Celje bo meseca marca 
izbrana dela posredovala na državni izbor. 
Med prispelimi izdelki iz vseh izpostav URSZR bodo na URSZR državne komisije za izbor 
likovnih in literarnih izdelkov ter filmov izbrale po 5 del iz posamezne kategorije (skupaj 40 del). 
Izbrana likovna in literarna dela ter filmi ne bodo rangirani, ampak bodo med seboj enakovredni.

Vsi izdelki, ki bodo poslani na državni natečaj, postanejo last URSZR, ki jih ima pravico objaviti, 
razstaviti ali uporabiti v kakršne koli druge namene. Nagrajeni likovni in pisni izdelki bodo na 
ogled v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani, filmi pa na You Tubu, 
Facebooku ali Twitterju.

6. NAGRADE IN PRIZNANJA

Izpostava URSZR Celje bo meseca aprila  2021 najboljšim 40 avtorjem podelila nagrade in 
priznanja za najboljše likovne in pisne izdelke ter filme, njihovim mentorjem pa podelila potrdila.

Maja 2021 bo URSZR organizirala zaključno prireditev državnega natečaja, na kateri bo 40–im 
najboljšim avtorjem nagrajenih izdelkov ter njihovim mentorjem podelila nagrade, priznanja in 
potrdila.

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih  podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Direktive 95//46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) morajo sodelujoči 
in njihovi mentorji na natečaju »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas« 
URSZR kot organizatorju natečaja dovoliti obdelavo osebnih podatkov. Obrazec privolitve je 
priložen v prilogi.

8. DODATNE INFORMACIJE IN KONTAKTNE OSEBE

Dodatne informacije o poteku natečaju »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti 
čas« dobite:

Izpostava URSZR Celje, Maistrova 5, 3000 Celje 
Kontaktna oseba: Vesna Slamnik 
Tel. številka: 03 420 92 34
E-pošta: vesna.slamnik@urszr.si 

mailto:zpostava.ce@urszr.si
mailto:vesna.slamnik@urszr.si


Udeleženci natečaja lahko dodatne informacije na razpisano temo dobijo na: 
 spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-zascito-in-

resevanje/ 
 v novembrski številki revije Ciciban bo izšel prispevek na temo požarna varnost in prosti 

čas
 v novembrski številki revije Zmajček bo izšla didaktična igra na temo požarna varnost in 

prosti čas

Pri izdelavi likovnih in pisnih izdelkov ter filmov vam želimo veliko ustvarjalnega uspeha.

Pripravil-a:
Vesna Slamnik 
višji ref. za ZIR Boštjan Oprešnik

svetovalec I.
po pooblastilu generalnega direktorja

                                                                              številka: 020-3/2017-37 z dne 26. 4. 2017

Poslano:
naslovnikom po e- pošti

Priloge:
- obrazec privolitve sodelujočega
- obrazec privolitve mentorja
- obrazec (opis izdelka)

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-zascito-in-resevanje/
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-zascito-in-resevanje/
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